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ABSTRAK 

Analisis Kesesuaian Tingkat Ranah Kognitif Antara Indikator Kompetensi Dasar 
(KD) Mata Pelajaran Ekonomi dengan Soal Ujian Akhir Semester (UAS) Kelas 

XI IPS Semester 1 Tahun Pelajaran 2011/2012.  
(Studi Pada Tiga SMA Negeri di Kota Padang). 

 
Oleh : Harmelia/2012 

 
Penelitian ini bertujuan untuk melihat dan menganalisis kesesuaian tingkat 

ranah kognitif antara Indikator kompetensi dasar (KD) kurikulum mata pelajaran 
ekonomi dengan soal ujian akhir Semester (UAS) kelas XI IPS  Semester 1 Tahun 
Pelajaran 2011/2012 (Suatu Studi Pada Tiga SMA Negeri di Kota Padang). 

Penelitian ini dilakukan di 3 SMA Negeri di Kota Padang, yaitu SMA N 1, 
SMA N 2, dan SMA N 4 Padang dengan jenis yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah evaluatif dengan model penelitian discrepancy mode. Populasi 
penelitian ini seluruh lembar jawaban siswa kelas XI IPS ekonomi pada 3 SMA 
Negeri di Kota Padang yang telah mengikuti ujian akhir semester (UAS) mata 
pelajaran ekonomi tahun pelajaran 2011/2012 sebanyak 193 lembar dengan 
sampel 64 lembar yang diperoleh berdasarkan jumlah siswa yang telah mengikuti 
ujian UAS mata pelajaran ekonomi pada paket A. Pengumpulan data dilakukan 
dengan menggunakan teknik dokumentasi. Analisis data untuk tingkat kesukaran 
soal yang digunakan adalah dengan menggunakan program anates versi 4.00 

Hasil penelitian menunjukkan (1) terdapat ketidaksesuaian soal UAS mata 
pelajaran ekonomi untuk tingkat ranah kognitif soal berbeda dengan pemetaan 
SK/KD. Tingkat ranah kognitif ingatan (C1) terdapat 19 butir soal. soal yang 
sesuai hanyalah 1 butir soal dan 18 butir soal yang tidak sesuai. Tingkat ranah 
kognitif pemahaman (C2) terdapat 19 butir soal , 17 butir soal yang telah sesuai 
dan 2 butir soal yang tidak sesuai. Jumlah butir soal yang tidak sesuai secara 
keseluruhan adalah 20 butir  (2) ketidaksesuaian soal ini diakibatkan karena 
adanya kesalahan dalam langkah-langkah penyusunan soal yang terlewati atau 
tidak dilakukan dengan benar (3) sedangkan tingkat kesukaran soal telah 
bervariasi. 
          Berdasarkan hasil penelitian ini penulis menyarankan kepada MGMP 
sebagai pihak yang membuat soal ujian UAS untuk SMA Negeri di Kota Padang 
agar dapat memperhatikan kesesuaian tingkat ranah kognitif soal dengan SK/KD 
yang telah ditetapkan.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


